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 منتصف الفصل الدراسى األول

 

 :أكمل الجمل التالية (أ

.................................................................توجد أيقونة إلاعدادات إلاقليمية داخل  (1

,................................................................,................................................................يمكن من خالل إلاعدادات إلاقليمية تغيير  (2

................................................................,................................................................,.................................................................

.................................................................اختر ................................................................عدادات إلاقليمية من قاةمة لفتح أيقونة إلا (3

.اختر الدولة................................................................لتغيير اعدادات الدولة من تبويب  (4

إلجراء التعديل................................................................بعد تنفيذ أى خطوات يتم الضغط على زر  (5

.................................................................يمكن تغيير نمط عرض ألارقام من تبويب  (6

.Digit Substitution قاةمةمن داخل..............................................................اختر  لى حسب لغة الدولة علتغيير نمط عرض ألارقام  (7

.Digit Substitution قاةمةمن داخل ..........................................................لتغيير نمط عرض ألارقام للكتابة باللغة  الانجليزية اختر  (8

.Digit Substitution قاةمةمن داخل..............................................................لتغيير نمط عرض ألارقام على حسب لغة النص اختر  (9

.................................................................يمكن تغيير نمط عرض ألارقام من قاةمة  (11

 .................................................................يمكن تغيير نمط عرض التاريخ من تبويب  (11

.فى حالة تغيير إلاعدادات الفردية من تاريخ ووقت و أرقام أو عملة ................................................................يتم الضغط على زر   (12

.................................................................يير نمط عرض التاريخ من قاةمة يمكن تغ  (13

.................................................................يمكن تغيير رمز العملة من قاةمة   (14

.................................................................يمكن تغيير رمز العملة من تبويب  (15

 .................................................................حل مشكلة اللغة تعنى إضافة لغة جديدة إلى داخل  (16
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 منتصف الفصل الدراسى األول

.................................................................من تبويب ................................................................إلضافة لغة جديدة يتم الضغط على زر  (17

.إلضافة لغة جديدة................................................................يتم الضغط على زر  detailsبعد الضغط على زر    (18

.................................................................يتم اختيار اللغة املطلوبة من داخل قاةمة  (19

.................................................................يمكن إضافة اللغة العربية إلى لوحة املفاتيح من تبويب   (21

.................................................................يتم إضافة طابعة جديدة من داخل أيقونة  (21

.................................................................إلضافة طابعة جديدة اضغط على زر  (22

.من وحدات إلاخراج وتستخدم لعرض النصوص والصور على ورق من داخل الكمبيوتر................................................................ (23

.................................................................اختر ................................................................من قاةمة  لفتح أيقونة الطابعة (24

 .................................................................فى حالة وجود القرص الخاص بالطابعة اضغط زر  (25

 (:)أو ()عالمة ضع  (ب

( ).الدولة داخل جهاز الكمبيوتر إعداداتال يمكن تغيير  (1

().تقع أيقونة إلاعدادات إلاقليمية واللغة داخل لوحة التحكم (2

().يمكن تغيير الدولة من تبويب الدولة (3

() .ختر سطح املكتب  Startلفتح أيقونة إلاعدادات إلاقليمية من قاةمة ابدأ    (4

()".Calendar type"يمكن تغيير نمط عرض ألارقام من قاةمة  (5

().يمكن اختيار بال أو عادى أو حسب السياق لتغيير عرض ألارقام (6

()".Number"يمكن تغيير نمط عرض ألارقام من تبويب ألارقام  (7

()".Digit substitution"يتم تغيير نمط عرض التاريخ من قاةمة  (8

 ().كن تغيير نمط عرض التاريخ من قاةمة الوقتيم  (9
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 منتصف الفصل الدراسى األول

().لتعكس الدولة الجديدة }الوقت  –العملة {فى حالة تغيير الدولة سوف تتغير الحقول ألاخرى  (11

().ثم قم بفتح تبويب الدولة Customizeلتغيير العملة اضغط زر    (11

()Currency symbol.يمكن تغيير العملة من قاةمة رمز العملة  (12

().من تبويب اللغة Customizeالضغط على زر  بيتم فتح اعدادات اللغة   (13

".Input language""لغات إلادخال"اختر اللغة العربية من داخل قاةمة ,إلضافة اللغة العربية إلى لوحة املفاتيح   (14

()

().حة املفاتيحال يمكن إضافة أكثر من لغتين إلى داخل لغات لو (15

().قبل تعريف الطابعة يجب التأكد من أن الطابعة متصلة مباشرة بجهاز الكمبيوتر  (16

().ال يمكن توصيل أكثر من طابعة واحدة على جهاز الكمبيوتر (17

().داخل سطح املكتب"Printer and Faxes"توجد أيقونة  (18

().ما إذا كانت الطابعة تعمل بشكل صحيحمن ألافضل طباعة صفحة اختبار للتحقق م (19

().اختر لوحة التحكم  Startلفتح أيقونة الطابعة من قاةمة ابدأ   (21

().من نافذة الطابعة Add a printerإلضافة طابعة جديدة اضغط على  (21

()".إلغاء"بعد تتبع خطوات املعالج يتم الضغط على زر  (22

().تتبع خطوات املعالج عند تعريف الطابعة يجب (23

() .واحدة منهم لتصبح ألاساسية اختيارفى حالة اتصال أكثر من طابعة على جهاز الكمبيوتر يتم  (24

() .الطابعة من وحدات إلادخال وتقوم بعرض النصوص والصور على ورق من داخل الكمبيوتر (25
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 منتصف الفصل الدراسى األول

 :ختر إلاجابة الصحيحة مما بين القوسين ا (ج

 –سلة املحذوفات  –جهاز الكمبيوتر )عرض التاريخ من أيقونة ,عرض ألارقام ,اللغة ,ولة يتم تغيير الد (1

(إلاعدادات إلاقليمية 

(جهاز الكمبيوتر  –سطح املكتب  -Control Panelلوحة التحكم )توجد أيقونة إلاعدادات إلاقليمية داخل (2

(ألارقام  –التاريخ  –Digit substitution)يمكن تغيير نمط عرض ألارقام من تبويب  (3

 (ألارقام  –التاريخ  –Digit substitution)يتم تغيير نمط عرض ألارقام من قاةمة  (4

(جميع ما سبق  – None –National –Context)يمكن تغيير نمط عرض ألارقام لتصبح  (5

 (رض التاريخ ع – Calendar Typeنوع التقويم –التاريخ )تبويبيتم تغيير نمط عرض التاريخ من  (6

 (عرض التاريخ  –نوع التقويم  –التاريخ )قاةمةيمكن تغيير نمط عرض التاريخ من  (7

( applyتطبيق – Cancel –Customizeإلغاء)من خطوات عرض ألارقام اضغط زر  الانتهاءبعد  (8

 – cancelإلغاء)عرض الوقت بعد الضغط على زر ,عرض التاريخ ,عرض ألارقام ,يمكن تغيير العملة  (9

(Applyتطبيق  –Customizeتخصيص

 –Startابدأ  )اختر  Control Panelإلضافة اللغة املطلوبة داخل لوحة املفاتيح من لوحة التحكم   (11

(Regional Optionإلاعدادات إلاقليمية  – Languagesاللغات

 .على ورقجهاز يستخدم لعرض النصوص والصور (الطابعة  –الفأرة  –لوحة املفاتيح   ) (11

 (جهاز الكمبيوتر  –Control Panelلوحة التحكم   –سطح املكتب )اختر   Startلفتح أيقونة الطابعة من قاةمة ابدأ   (12

( Nextالتالى – Finishانهاء –Add a printer)إلضافة طابعة إضغط زر   (13

( Nextالتالى – Finishانهاء –إضافة طابعة )بعد إلانتهاء من تتبع خطوات املعالج اضغط زر  (14

 (طباعة  – Have a Diskيملك قرص – Finishإنهاء)فى حالة وجود القرص الخاص بالطابعة يتم الضغط على زر  (15
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 منتصف الفصل الدراسى األول

 رتب الخطوات التالية  (د

 :لتغيير الدولة  (1

 .من تبويب إلاعدادات إلاقليمية قم بتغيير الدولة()

 .اختر رمز إلاعدادات إلاقليمية()

 "تطبيق"ط اضغ()

".لوحة التحكم"اختر "Startابدأ  "من قاةمة ()

 :لتغيير نمط عرض ألارقام (2

 ".ألارقام"قم بفتح تبويب ()

 ".لوحة التحكم"اختر "Startابدأ  "من قاةمة ()

 "تطبيق"اضغط ()

 ".Customize"من تبويب إلاعدادات إلاقليمية اضغط زر ()

.تر رمز إلاعدادات إلاقليميةاخ()

(None  - National - Context)قم بإختيار "Digit substitution"من قاةمة ()

 :لتغيير نمط عرض التاريخ  (3

 ".Customize"من تبويب إلاعدادات إلاقليمية اضغط زر ()

 "تطبيق"اضغط ()

 ". Control Panelتحكملوحة ال"اختر "Startابدأ  "من قاةمة ()

 .ثم بتغيير عرض التاريخ"نوع التقويم "من قاةمة ()

 ".التاريخ"قم بفتح تبويب ()

.اختر رمز إلاعدادات إلاقليمية()

 :لتغيير رمز العملة  (4
 .  Control Panel "لوحة التحكم"اختر "Startابدأ  "من قاةمة ()

 .Currency"العملة"قم بفتح تبويب ()

 "Apply"اضغط ()

.اختر رمز إلاعدادات إلاقليمية()

 .ثم بتغيير عرض العملة"رمز العملة "من قاةمة ()

".Customize"من تبويب إلاعدادات إلاقليمية اضغط زر ()
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 منتصف الفصل الدراسى األول

 :لحل مشكلة عدم وجود اللغة العربية   (5
.يميةاختر رمز إلاعدادات إلاقل()   

 "Add"اضغط زر () 

 OK "موافق"اضغط () 

 . Control Panel "لوحة التحكم"اختر "Startابدأ  "من قاةمة () 

 .ثم بإختيار اللغة العربية"لغات إلادخال "من قاةمة () 

 "Apply"اضغط () 

 ".Details"اضغط زر "Language"من تبويب () 

 :الطابعة ضافةأعد ترتيب الجمل التالية ال (6

.اختر رمز الطابعة() 

.أتبع خطوات  املعالج()

".Add a printer "اضغط زر ()

 . Control Panel "لوحة التحكم"اختر "Startابدأ  "من قاةمة ()

"Apply"اضغط ()
 

 :عدادات إلاقليمية واللغة  بما تقوم بم من تغييرات التالي الخاصة بايقونة الا التبويبصل (هـــ
1) Regional options    تغيير العملة(أ 

2) Number    تغيير الدولة(ب 

3) Date     حل مشاكل اللغة(ج 

4) Currency    تغيير نمط عرض ألارقام(د 

5) Languages   تغيير نمط عرض التاريخ(هــ 

 

 

  

 

(1 ,...... )  (2 ,......)  (3 ,......)  (4 ,...... ) (5 ,......) 
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 منتصف الفصل الدراسى األول

 إجابات ألاسئلة
 :أكمل الجمل التالية (أ

.Panel Control لوحة التحكمتوجد أيقونة إلاعدادات إلاقليمية داخل  (1

.اللغةمشاكلحل,التاريخعرض,ألارقامعرض,العملة,الدولةيمكن من خالل إلاعدادات إلاقليمية تغيير  (2

.ol PanelContrلوحة التحكم اختر Startلفتح أيقونة إلاعدادات إلاقليمية من قاةمة  (3

.اختر الدولةRegional Optionsإلاعدادات إلاقليميةلتغيير اعدادات الدولة من تبويب  (4

إلجراء التعديلApplyبعد تنفيذ أى خطوات يتم الضغط على زر  (5

.Numbers  ألارقاميمكن تغيير نمط عرض ألارقام من تبويب  (6

. Digit Substitutionقاةمةمن داخلonalNati اختر  على حسب لغة الدولة لتغيير نمط عرض ألارقام  (7

. Digit Substitutionقاةمةمن داخل  Noneلتغيير نمط عرض ألارقام للكتابة باللغة  الانجليزية اختر  (8

. Digit Substitutionقاةمةمن داخل Contextلتغيير نمط عرض ألارقام على حسب لغة النص اختر  (9

.Digit Substitutionةمة يمكن تغيير نمط عرض ألارقام من قا (11

 .Date التاريخيمكن تغيير نمط عرض التاريخ من تبويب  (11

.فى حالة تغيير إلاعدادات الفردية من تاريخ ووقت و أرقام أو عملة   Customizeيتم الضغط على زر   (12

.Calendar Type نوع التقويميمكن تغيير نمط عرض التاريخ من قاةمة   (13

. Currency Symbol رمز العملةقاةمة  يمكن تغيير رمز العملة من  (14

.Currency العملةيمكن تغيير رمز العملة من تبويب  (15

 .املفاتيح لوحةحل مشكلة اللغة تعنى إضافة لغة جديدة إلى داخل  (16
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 منتصف الفصل الدراسى األول

.Languages اللغاتمن تبويب Detailsإلضافة لغة جديدة يتم الضغط على زر  (17

.إلضافة لغة جديدةAddزر يتم الضغط على  detailsبعد الضغط على زر    (18

.language Input لغات إلادخاليتم اختيار اللغة املطلوبة من داخل قاةمة  (19

. Languagesاللغاتيمكن إضافة اللغة العربية إلى لوحة املفاتيح من تبويب   (21

.Printer and Faxesيتم إضافة طابعة جديدة من داخل أيقونة  (21

. a printerAddإلضافة طابعة جديدة اضغط على زر  (22

.من وحدات إلاخراج وتستخدم لعرض النصوص والصور على ورق من داخل الكمبيوترالطابعة (23

.Control Panelلوحة التحكم  اختر Start لفتح أيقونة الطابعة من قاةمة (24

 .disk Have يملك قرصفى حالة وجود القرص الخاص بالطابعة اضغط زر  (25

 (:)أو ()ضع عالمة  (ب
().الدولة داخل جهاز الكمبيوتر إعداداتن تغيير ال يمك (1

().تقع أيقونة إلاعدادات إلاقليمية واللغة داخل لوحة التحكم (2

().يمكن تغيير الدولة من تبويب الدولة (3

().اختر سطح املكتب   Startلفتح أيقونة إلاعدادات إلاقليمية من قاةمة ابدأ    (4

Calendar type."()"رقام من قاةمةيمكن تغيير نمط عرض ألا  (5

().يمكن اختيار بال أو عادى أو حسب السياق لتغيير عرض ألارقام (6

Number."()"يمكن تغيير نمط عرض ألارقام من تبويب ألارقام  (7

 Digit substitution."()"يتم تغيير نمط عرض التاريخ من قاةمة  (8
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 منتصف الفصل الدراسى األول

 ().قاةمة الوقت يمكن تغيير نمط عرض التاريخ من  (9

().لتعكس الدولة الجديدة }الوقت  –العملة {فى حالة تغيير الدولة سوف تتغير الحقول ألاخرى  (11

().ثم قم بفتح تبويب الدولة Customizeلتغيير العملة اضغط زر    (11

Currency symbol.()يمكن تغيير العملة من قاةمة رمز العملة  (12

().من تبويب اللغة Customizeالضغط على زر  بعدادات اللغة يتم فتح ا  (13

".Input language""لغات إلادخال"اختر اللغة العربية من داخل قاةمة ,إلضافة اللغة العربية إلى لوحة املفاتيح   (14

()

().ال يمكن إضافة أكثر من لغتين إلى داخل لغات لوحة املفاتيح (15

().تعريف الطابعة يجب التأكد من أن الطابعة متصلة مباشرة بجهاز الكمبيوترقبل   (16

().ال يمكن توصيل أكثر من طابعة واحدة على جهاز الكمبيوتر (17

().داخل سطح املكتب"Printer and Faxes"توجد أيقونة  (18

().شكل صحيحمن ألافضل طباعة صفحة اختبار للتحقق مما إذا كانت الطابعة تعمل ب (19

().اختر لوحة التحكم  Startلفتح أيقونة الطابعة من قاةمة ابدأ   (21

().من نافذة الطابعة Add a printerإلضافة طابعة جديدة اضغط على  (21

()".إلغاء"بعد تتبع خطوات املعالج يتم الضغط على زر  (22

().عند تعريف الطابعة يجب تتبع خطوات املعالج (23

().واحدة منهم لتصبح ألاساسية اختيارفى حالة اتصال أكثر من طابعة على جهاز الكمبيوتر يتم  (24

().الطابعة من وحدات إلادخال وتقوم بعرض النصوص والصور على ورق من داخل الكمبيوتر (25
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 منتصف الفصل الدراسى األول

 :ختر إلاجابة الصحيحة مما بين القوسين ا (ج

–سلة املحذوفات  –جهاز الكمبيوتر )عرض التاريخ من أيقونة  ,عرض ألارقام ,اللغة ,يتم تغيير الدولة  (1

(إلاعدادات إلاقليمية

(جهاز الكمبيوتر  –سطح املكتب  -Control Panelلوحة التحكم )توجد أيقونة إلاعدادات إلاقليمية داخل (2

(ألارقام–التاريخ  –Digit substitution)يمكن تغيير نمط عرض ألارقام من تبويب  (3

 (ألارقام  –التاريخ  –Digit substitution)م تغيير نمط عرض ألارقام من قاةمة يت (4

(جميع ما سبق– None –National –Context)يمكن تغيير نمط عرض ألارقام لتصبح  (5

 (عرض التاريخ  – Calendar Typeنوع التقويم –التاريخ)تبويبيتم تغيير نمط عرض التاريخ من  (6

 (عرض التاريخ  –نوع التقويم–التاريخ )قاةمةعرض التاريخ من  يمكن تغيير نمط (7

(Apply تطبيق– Cancel –Customizeإلغاء)من خطوات عرض ألارقام اضغط زر  الانتهاءبعد  (8

– Cancelإلغاء )عرض الوقت بعد الضغط على زر ,عرض التاريخ ,عرض ألارقام ,يمكن تغيير العملة  (9

(Applyتطبيق –Customizeتخصيص

–Startابدأ  )اختر  Control Panelإلضافة اللغة املطلوبة داخل لوحة املفاتيح من لوحة التحكم   (11

(ptionRegional Oإلاعدادات إلاقليمية –Languages اللغات

 .جهاز يستخدم لعرض النصوص والصور على ورق(الطابعة–الفأرة  –لوحة املفاتيح   ) (11

 (جهاز الكمبيوتر  –Control Panelلوحة التحكم  –سطح املكتب )اختر   Startة من قاةمة ابدأ  لفتح أيقونة الطابع (12

( Nextالتالى – Finishانهاء –Add a printer)إلضافة طابعة إضغط زر   (13

( Nextالتالى –Finish انهاء–إضافة طابعة )بعد إلانتهاء من تتبع خطوات املعالج اضغط زر  (14

 (طباعة  –Disk a Have قرصيملك– finishإنهاء)وجود القرص الخاص بالطابعة يتم الضغط على زر فى حالة  (15



موقع مذكرات جاهزة للطباعة



 

 

12 
 

 منتصف الفصل الدراسى األول

 رتب الخطوات التالية  (د

 :لتغيير الدولة  (1

 .من تبويب إلاعدادات إلاقليمية قم بتغيير الدولة(3)

 .اختر رمز إلاعدادات إلاقليمية(2)

 "تطبيق"اضغط (4)

".لوحة التحكم"اختر "Startابدأ  "من قاةمة (1)

 :لتغيير نمط عرض ألارقام (2

 ".ألارقام"قم بفتح تبويب (4)

 ".لوحة التحكم"اختر "Startابدأ  "من قاةمة (1)

 "تطبيق"اضغط (6)

 ".Customize"من تبويب إلاعدادات إلاقليمية اضغط زر (3)

.اختر رمز إلاعدادات إلاقليمية(2)

(None  - National - Context)قم بإختيار "Digit substitution"من قاةمة (5)

 :لتغيير نمط عرض التاريخ  (3

 ".Customize"من تبويب إلاعدادات إلاقليمية اضغط زر (3)

 "تطبيق"اضغط (6)

 ". Control Panelلوحة التحكم"اختر "Startابدأ  "من قاةمة (1)

 .ثم بتغيير عرض التاريخ"نوع التقويم "من قاةمة (5)

 ".التاريخ"قم بفتح تبويب (4)

.اختر رمز إلاعدادات إلاقليمية(2)

 :لتغيير رمز العملة  (4
 .  Control Panel "لوحة التحكم"اختر "Startابدأ  "من قاةمة (1)

 .Currency"العملة"قم بفتح تبويب (4)

 "Apply"ضغط ا(6)

.اختر رمز إلاعدادات إلاقليمية(2)

 .ثم بتغيير عرض العملة"رمز العملة "من قاةمة (5)

".Customize"من تبويب إلاعدادات إلاقليمية اضغط زر (3)
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 منتصف الفصل الدراسى األول

 :لحل مشكلة عدم وجود اللغة العربية   (5
.اختر رمز إلاعدادات إلاقليمية(2)   

 "Add"اضغط زر (4) 

 OK "موافق"اضغط (7) 

 . Control Panel "لوحة التحكم"اختر "Startابدأ  "من قاةمة (1) 

 .ثم بإختيار اللغة العربية"لغات إلادخال "من قاةمة (5) 

 "Apply"اضغط (6) 

 ".Details"اضغط زر "Language"من تبويب (3) 

 :الطابعة ضافةأعد ترتيب الجمل التالية إل (6

.اختر رمز الطابعة(2) 

.أتبع خطوات  املعالج(4)

".Add a printer "اضغط زر (3)

 . Control Panel "لوحة التحكم"اختر "Startابدأ  "من قاةمة (1)

"Apply"اضغط (5)
 

 :من تغييرات  التالي الخاصة بايقونة الاعدادات إلاقليمية واللغة  بما تقوم بم التبويبصل (هـــ
1) Regional options    تغيير العملة(أ 

2) Number    تغيير الدولة(ب 

3) Date     حل مشاكل اللغة(ج 

4) Currency    تغيير نمط عرض ألارقام(د 

5) Languages   تغيير نمط عرض التاريخ(هــ 

 

 

  

 

 (ج, 5) ( أ, 4)  (هـ, 3)  (د, 2)  ( ب, 1)
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